Trung tâm Công
báo và Tin học
Văn phòng Ủy
ban Nhân dân
18.07.2019
16:47:05 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 4006

/UBND-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 7 năm 2019

V/v giải quyết kiến nghị
của doanh nghiệp tại
Chương trình Cà phê
doanh nhân tháng 7/2019

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.
Trên cơ sở kiến nghị của Trường Cao đẳng Quảng Ngãi tại Chương trình Cà
phê doanh nhân tháng 7/2019 và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số
196/BC-SKHĐT ngày 10/7/2019 (bản chụp kèm theo), UBND tỉnh chỉ đạo:
1. Đối với kiến nghị sớm giải quyết việc điều chỉnh, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất của Dự án mở rộng Cơ sở 1- Trường Cao đẳng Quảng Ngãi:
Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ
đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2622/UBND-KGVX ngày 28/5/2019; báo
cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2019.
2. Đối với kiến nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án mở rộng
Cơ sở 1 và hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định:
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện hoàn chỉnh
hồ sơ, thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và hưởng các chính sách ưu
đãi theo quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của
UBND tỉnh và các quy định có liên quan.
3. Đối với kiến nghị được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để đầu tư
Cơ sở Dịch vụ thực hành ngành du lịch:
Đề nghị Trường Cao đẳng Quảng Ngãi làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển
tỉnh, trụ sở số 176 Lê Trung Đình, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng
Ngãi để được hướng dẫn các thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước.
4. Đối với kiến nghị hỗ trợ Trường thuê Cơ sở vật chất thời hạn 3 năm để
làm tạm thời ký túc xá cho 200 sinh viên Lào nhập học mới năm 2019-2020:

Đề nghị Trường nghiên cứu các văn bản liên quan đến sinh viên Lào và
Hiệp định thư của Chính phủ Việt Nam về hợp tác giữa 02 nước Việt Nam –
Lào và chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế, cung cấp thông tin cho Sở Tài chính.
Trên cơ sở thông tin cung cấp của Trường, giao Sở Tài chính nghiên cứu,
giải quyết nội dung kiến nghị của Trường theo đúng quy định.
5. Đối với kiến nghị xin cấp phép thành lập Trường Mầm non thực hành
trực thuộc Trường tại Cơ sở II để vừa thực hành vừa chăm sóc trẻ em tại Dự án
Cơ sở II của Trường:
Đề nghị nhà đầu tư cung cấp các văn bản liên quan đến đề án thành lập
Trường Mầm non thực hành và Trường Tiểu học thực hành, gửi UBND huyện
Sơn Tịnh xem xét, quyết định.
Giao UBND huyện Sơn Tịnh nghiên cứu, cập nhật các văn bản mới quy
định về việc cho phép thành lập Trường Mầm non thực hành trực thuộc Trường
Cao Đẳng, giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư theo đúng quy định, trường hợp
khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư)
để xem xét, giải quyết.
Yêu cầu các sở, ngành, địa phương nêu trên khẩn trương thực hiện các nội
dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trường Cao đẳng Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (TH, NN),
P.NNTN, KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, P.THvân204.
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